
FABRIEK EN SCt[OOL. 

I I .  

Terwijl ik in het vorige n °. nedersehreef hetgeen ik van fabriekseholen 
in Engeland gezien heb, wit ik nu iets mededeelen van hetgeen ik niet 
gezien, maar gelezen heb. Mijne b r o n n e n -  de beste v o o r w a a r -  
waren de versehillende rapporten der Fabriekinspeetenrs. De reden 
waarom ik mij tot bet doorbladen van deze begaf was eenvoudig de 
volgende. Terwijl ik bijna geene andere dan goede seholen gezien had 
hetgeen trouwens natuurlijk is, want als men in een vreemd land 
vraagt naar inrigtingen, van welken aard ook, clan wijst men u altijd 
de beste ,,specimens" aan - - ,  hoorde ik eehter dat er seholen ecaren 
waarvoor bet tegenovergesteld bijvoegelijke naamwoord verdiende ge- 
ptaatst te worden. Terwijl ik nan den eenen kant dig betreurde, deed 
het mij ann den anderen kant genoegen zulks te hooren, omdat ik al 
tigt, uitgaande van hetgeen ik gezien had, geneigd zou zijn geweest 
tot generaliseren. 

Hoe komt bet toeh, vroeg ik nu mij zelven af, dat, terwijl door 
bet aannemen van her ,,l~alf-time-,ssgez~" vele fabriekskinderen gelegenheid 
hebben om op goede seholen een vohloend onderwijs te ontvangen, 
er nog vele zija die geene andere dan sleehte bezoeken. De antwoorden 
die ik op deze vraag ongving waren 1 o. dat de bepalingen der wet die 
op her onderwijs der jeugdige arbeiders betrekking hebben, eenigzins 
onvolledig waren, en 20. dat sommige fabrikanten, van deze onvolledigheid 
gebruik makende, de letter, niet den geest der wet in praktijk brengen. 

Wat het eerste punt, de onvolledigheid der wet betreft, hieromtrent 
moet ik opmerken, dat de wet van 1833 waarbij her ,,kalf-time-sff,te~u" 
werd ingevoerd, meer op her oog had de kinderen van ovel~aatig 
werk te bevrijden, dan wel hun een goed onderwi~s te bezorgen. 
Het misbrtfik maken toeh der vrijheid om hen op wetken leeftijd en 
voor hoe vele urea ook, bij dag of bij naeht in de fabfieken te 
doen arbeiden, had in Engeland de aandaeht van velen, maar vooral van 
de meet volwassene fabriekarbeiders getrokken. Deze laagsten toeh ziju 
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gelukkig niet on~,ersehillig omtreut de wijze waarop men hen behan- 
dolt,  en zij weten (wanneer hot noodig is) hunne regten die 111111 
immers ook als mensehen - -  toekomen, te laten g'elden. 

De gewoonte die in ons land neff rustig en ongestoord blijft voortduren, 
on, op welke hetaas! bij ons not  zoo weinigen letten, om bindere~. 
gedurende 1~, 14, ja sores 15 uren daags te doen arbeiden, had sluts 
geruimen tijd, om hare noodlottige gevolgen, de gemoederen der werk- 
lieden niet alleen, maar ook die van het publiek in Engeland in 
beweging gebragt. Her gevolff daarvan was dat er leden in hct Parle- 
meat opstonden om op voorzieningen bij de wet tegen doze noodlot- 
tige gewoonte, aan te dringen. Niet dadelijk gelukten hunne pogingen, 
maar men trek zieh de zaak althans ann; want in 1832 werd nit de 
Parlementsleden eene commissie benoemd, om onderzoek te doen naar 
den toestand der kinderen die in de fabrieken arbeidden. 

Niettegenstaande doze eommissie in stunt geweest was de toestand 
dozer jeugdige arbeiders beter te leeren kennen en bekend te maken, 
welke zoo treurig was dat vele oniniddellijk wettelijke voorziening noo- 
di~ aehtten, waren er anderen die hoewel niet regtstreeks tegen wet- 
telijke regeling, meer onderzoek naar,  en meet bewijs van diei~ 
treurigen toestand verlangden. Met dit onderzoek word nu belast eene 
commissie, uit 15 leden bestaande, door den koning benoemd. 

Deze beffaf zieh naar de fabriekdistricten en bragt na twee maanden 
onderzoek in Junij 1833 haar verslag uit ,  hetwelk in 4 dikke deelen 
in folio vervat was. (*) De voornaamste punten hiervan waren: 

1% dat de kinderen gedurende denzelfden tijd als de volwassenen 
arbeidden ; 

2 °. dat her gevolg van dat arbeiden dikwijls was, verzwakking van 
hot gestel, ca bet in her leven roepen van ongeneeslijke kwalen; 

3 °. dat zij door dat overmatioge werken belet werden om van de 
gelegenheid tot bet ontvangen van onderwijs, die al of niet bestond, 
gebruik te maken. Dit verslag, dat in hoofdzaak hetzelfde mededeelde 
als hetgeen door de vroegere eommissie van onderzoek was bekend 
geworden, maakte diepen indruk in en buiten het Parlement, en word 

(*) The commissioners declared: 
From the whole of tile evidence laid before us, of which we have thus endeavoured 

to exhibit the material points, we find: 
1st. That the children employed in all the principal branches of manufacture 

throughout the kingdom, work daring the same number of hours as the adults. 
$ntt. That the effects of labour during such hours are, in a great number of 

cases, permanent deterioration of the physical eoustitution, the production of dis- 
ease wholly irremediable, and the partial or entire exclusion (by reason of ex- 
cessive fatigue) 5'om the means of obtaining adequate education & acquiring useful 
habit of profiting by those means when afforded. 
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nu her uitgangspunt der beraadslagingen die op ~9 Aug. 1833 het 
aannemen eener wet tea gevolge hadden. 

In deze wcrd met betrekking tot de kinderen bepaald, dat zij niet 
voor hun negende jaar op de fabriek mogten arbeiden, en dat, zoo lang 
zij hun 13e jaar niet bereikt hadden, zulks slechts gedureade 8 urea 
per dag mogt plaats hebben. Twee uren per dag moestea zij de school 
bezoeken. Van goede seholen eehter en van den aard van her onder- 
wijs, aldaar te ontvangen, werd niets bepaald. Alleen was cr voor- 
geschreven, dat zij twee uren per dag op schoolmoesten doorbrengen, 
en hiervan op Maandag morgen een bewijs van den meester vertoo- 
nen, om tot den arbeid toegelaten te worden. Den inspecteur werd 
eenige magt gegeven, maar deze wag niet voldoende o m t e  bewerken 
dat de jeugdige fabriekarbeiders goede scholen bezoehten ell ore, waar 
deze ontbraken, goede te doen oprigten. Deze bepalingen omtrent de 
bevoegdheid van den inspeeteur, mislukten clan ook in hare toepassing, 
en daardoor trokken de kinderen, - -  eehter met uitzondering m 
weinig voordeel van deze voorzieningen. Met uitzondering zeg ik, 
want op sommige plaatsen hadden bf de fabrikanten 5f de inwoners 
medelijden met hun toestand, en zlj betjverden zieh ore, terwijl zij partij 
trokken van de korte werkuren M goede en wel ingerigte seholen te 
stichten. 

Ten gevolge van de herhaalde uiteenzetting door de fabriek- 
inspeeteurs van de ondoehnatige bepalingen der wet, deed de regering 
in 1839 een voorstel tot aanvuIling' en verbetering, en nadat, naar 
aanleiding van dit voorstel, vele ontwerpen ter tafel geweest waren, 
werd op 9 Junij 1844 tie nieuwe wet aangenomen. 

De leeftijd van toelating werd een jaar vervroegd, en dus op 8 jaren 
gesteld. De tijd van werken, anderha]t" unr verkort, en dus tot 6½ uur 
per dag herleid, en de tijd bestemd voor school gaan, met een uur 
vermeerderd en dus op 3 urea per dag bepaald. 

Niets werd er eehter bi,i deze gelegenheid weder vastgesteld aan- 
gaande den nard van school en onderwijs, maar alleen de magt der 
fabriek-inspecteurs in alien zin uitgebreid dat zij, in geval van groote 
onbekwaamheid of van onzedelijk gedrag van den sehoolmeester, dezen 
het regt konden ontnemen om her geregeld schoolgaan der kinderen, 
door middel van her School-certificate, te bewiizen. 

Heeft dit plaats, dan moesten de kinderen naar eerie andere school 
gaan, maar, daar de ouders, of ook de fabrikanten die de scholen 
voor de kinderen moetea kiezen, hieromtrent onverschillig kunnen zijn, 
ontbrak den fabriek-inspeetenr weder de magt om hen op goede seholen 
onderwijs te doen ontvaugen. 
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Gedurende 8 uren bezochten de kinderen dagelijks de school, maar 
waarborg dat het eene goede was, bestond er niet. 

Sedert dien tijd zijn de bepalingen op het sehoolgaan der fabriekskinderen 
niet veranderd, en zien wij dus dat de wet niet spreekt van de vereisohten 
om van het onderwijs voordeel te trekken, door dat zij zich noch met 
de inrigting der seholen, noeh met een bepaald leerplan, hemoeit. 

Dit leidt mij tot her antwoord dat ik in de tweede plaats ontving 
op de vraag die ik in her begin gesteld heb. Dat antwoord was, dat er 
fabrikanten zijn die de letter en niet den geest van deze, in sommige 
opzigten onvolledige wet nakomen. 

Sommige fabrikanten toch toonen belangstelling, andere onverschillig- 
heid omtren| het onderwijs. De eerste doen her door scholen ann hunne 
fabrieken te verbinden of door te zorgen dat hunne jeugdige arbeiders 
andcre goede seholen bezoeken. Hierdoor geven zij bewijs dat zij den geest 
der wet begrijpen. Deze beveelt wel is waar niet hoe her onderwijs 
zijn moet, maar geeft her den fabrikant ann de hand om zijn invloed 
daarop u i t t e  oefenen. Zoo hij zijn belang en dat van her kind be- 
grijpt ~ en gelukkig zijn er in Engeland velen die her begrijpen 
dan doet hij dit, want terwijl men aldaar nu reeds spreekt van een 
gehoorzamer en meer ontwikkeld opkomend fabriek-arbeidersgeslacht, 
zou zulks hog reel meer het geval zijn, indien alle fabrikanten zieh 
de geringe moeite wilden getroosten om toe te zien dat de kinderen 
die zij gebruiken op goede scholen kwamem Op die wijze zouden de 
slechte seholen die er nog zijn, spoedig te niet te gaan en de goede 
in bloei toeaemen; ook z o u e r ,  indien deze het aantal scholieren niet 
meer konden bevatten, meet vraag naar dergelijke ontstaan. 5~aar er 
zijn helaas, zoo als wi~ zeiden, onversehilligen onder de fabrikanten, 
die, terwijl zij alleen de letter der wet nakomen, meenen dat zij ge- 
noeg doen zoo zij wekelijks bet bewijs ontvangen, dat her kind op de 
school ~ van welken nard die ook zijn moge ~ geweest is. Goede 
seholen zijn er meestal', op kleine plaatsen misschien uitgezonderd, 
aanwezig, en zij dulden dat de kinderen sleehte bezoeken. 

Het moge waar zijn dat er, toen de bepalingen van de Wet van 
1833 begonnen uitgeoefend te worden, vele scholen waren die, war 
betreft de loealiteit en den meester die daarin onderwi~s gaf, onvol- 
doende waren, maar in de laatste jaren zion er groote verbeteringen in 
her sehoolwezen gebragt. De sleehte seholen verdwijnen, terwijl goede 
in de plaats komen. Bij dezen vooruitgang beklagen zieh de fabriek- 
inspeeteurs dan ook gedurig, dat vele fabrikanten nog zoo onversehillig 
kunnen zijn omtrent hun eigen belang en dat hunner fabrieks-kinderen, 
en sporen zij de eerste steeds nan om toch van den invloed, dien zij 

F. 155~. 25 
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op hun schoolbezoek kunnen uitoefenen, gebruik te maken. Te mecr 
bejammeren deze inspecteurs die onversehilligheid, omdat zij kunnen 
bewijzen dat her ,,half-time-system", overal waar goede seh(ilen zijn en 
van deze gebruik gemaakt wordt, de beste vruchten oplevert. 

Reeds v66r 1833 waren de uitvoerbaarheid en de voordeelen van 
dit stelsel gebleken door dat twee firms's, die van den ouden Sir ROBERT 
PEEL en die van MAI¢Sm~LL ~ Co. te Leeds, her met bet beste ge- 
volg toepastten. Zulks was voornamelijk de aanleiding dat her bij de 
wet werd aangenomen. 

Niet overbodig kan her, dtmkt mij, zijn, hog een nadere vlugtige 
blik op dit stelsel te werpen. Het ,,half-tiale-syste~n"is een gedeelte van 
dat algemeene stelsel, ' t  welk in Engeland tot verkorting der werkuren 
van vrouwen, jongelieden en kinderen is aangenomen. 

Zijn hoofeldoel is te beletten dat kinderen van jeugdlgen leeftijd 
gedurende te reel uren tot her arbeiden in fabrieken gebrttikt worden; 
om alzoo hunne gezondheid en physieke krachten niet te latch uitputten 
en verwoesten. 

Zijn 3ijkome~zd doel is te voorkomen dat her gedeelte van den dug 
dat de kinderen nu voor henzelven hebben, verspild worde; om alzoo 
hun gelegenheid tot het ontvangen van onderwijs te geven. 

Ten einde her hoofddoel - -  voorkoming van ligchamelijke uitput- 
ring - -  te bereiken, worden er, overeeilkomstig de wet, door de fabriek- 
inspeeteurs, in hun bepaald district, verscheidene ,,~,rgeons" *) be- 
noemd. Van deze benoemiug geven zij kennis aan die fabrikanten, op 
wier fabriekcn deze surgeons wekelijks komen, ten einde de nieuwe 
,,hands" te keuren en te onderzoeken. Her eerste gesehiedt om te zien 
of her kind in stunt zal zijn fabriekarbeid te verrigten, her tweede om 
zieh te overtuigen of her kind wel den gevorderden leeftijd bereikt 
heeft. Viudt hij hem onbekwaam om op eene fabriek te arbeiden, dan 
keurt hij hem af. Twijfelt hij ann dejuistheid der opgave van zijn leeftijd, 
dan moet her hem bij zijn volgend bezoek, eene geboorte-akte overleggen. 
Keurt hij hem echter goed, en heeft hij geene aanmerking op zijnen 
leeftijd, dan geeft hij bet volgende certificaat af, hetwelk meestal, even 
als wij vroeger van het school-certificate gezien hebben, in een boek 
geschreven wordt: 

(*) And be it enacted, that after the passing of this act, 6th of June 1844,any 
inspector shall have power to appoitlt a suhleicnt number of persons practising 
surgery or medicine to be certifying surgeons, for the purpose of examining per- 
sons who shall be brought before them to obtain the surgical certificates of age 
required by the factory act and by this act. etc. 

[Sect. 8, 7 & 8 Viet. c. 15.J The Factories Regulation art. 1844. 
Au act to amend the laws relating to labour in Factorit~. 
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Factories R%mflatiou Kct 7 Viet ]5 
Certificate of age for a child to be employed in file Factory of 
B. at 

J. R. of R. 
duly appointed as certifying surgeon, do hereby certify that J. 
W.,  Son of residing in R. has been personally 
exanfined by me this sixteenth of September, one thousand eight 
hundred fifty nine, and that the said cMld has the ordinary strength 
and appearance of at least eight years, and that I believe the red 
age of the said child to be at least eight years, and that the said 
child is not incapaciated by disease or bodily infirmity fl'om working 
daily in the above named Factory for the time allowed by this act. 

(Signed) J. R., certifying stu'geon. 
Her bijkomende doel m bevordering van geestelijke ontwikkeling 

wordt bereikt, door her kind dat nu op de fabriek toegelaten is, te ver- 
binden ore, ouder verantwoorde]ijkheid van zijne ouders en van den 
fabrikant, dagelijks de school te bezoeken, welk doe! door de 
volgende bepatingeu, die ik, ter meerdere duidelijkheid, in het Engelsch 
laat volgen, in praktijk gebragt wordt. 

,,Every child between eight & thirteen years of age must pass three 
hours in school on each of five days in every week, daring which it 
is employed, such three hours to be between 8 A. M. & 6 P.M. 

The mill-owner must every week, procure certificates, proving that the 
proper number of hours have been passed in school by each child during the 
previous week, and no child can be legally employed during the succeeding 
week who has been absent from school without cause even for one day. 

The labour of the children cannot exceed seven hours per day, it mast 
be taken between 6 A. M. and 6 P. M. and the whole of the daily 
labour must be commenced and completed either before one P. M. or 
after twelve at Noon." (*) 

Terwijl ik mij vlei den lezer eenigzius op de hoogte gebragt te 
hebben van bet l~alf-tbne-sy~teln in Engeland, wit ik nogmaals herhalen dat 
ik gedarende mijn verblijf aldaar vele fabriekanten ontmoette, die er zeer 
mede tevredcn zijn. De doelmatige scholen ann hunne inrigtingen ver- 
bonden, of bij gebrek van deze, hun zorg om de fabricks-kinderen 
andere goede scholen te doen bezoeken, kan hiervan her bewijs opleveren. 

Zeer speet her mij dat ik een der verdienstelijkste fabrikaaten in 
Yorkshire, Mr. WILL]Ar~ WALKEtt van Bradfbrd niet ontmoette en hem 
dus geene inliehting kon vragen, Ik schreef hem te dien eindelater eu 
uit zijn antwoord neem ik ten slotte de volgende woorden over: 

(*) Deze korte schets van de wettelijke bepalingeu omtrent den werktijd en 
her schoolbezuck der fabrickskindereu heb ik overgenomen nit het rapl~ort van 
den filbriekinspccteur ALEX.'~NDER REDGRAVI,~, WtB 30 April 1857. 
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, , I  regard tile educational system, as enforced by law for children em- 
ployed in factories, as having effected a wonderful improvement in 
their character and condition, ~¢ therefore applicable to all children who 
work and earn wages under 1:5 years of age." 

Na het schrijven van het bovenstaande vond ik onder de rnbrick:  
Fmono~.i,whe nalezinyen van her vorige nommer van dit Tijdschrift, een 
voorbeeld (nit & Folksvlijg aangehaald) van eva middel tot voorko- 
ruing van her sehoolverzuim bij die kinderen,  die tot den veldarbeid 
gebruikt werdeu. De navolgende maatregel is nameliik door een voor- 
naam landbonwer in Engeland toegepast. In navolging waarsehijnlljk van 
tie wcttelljke bepalingen op her sehoolbczoek en het arheiden tier fabrieks- 
kinderen, verdubbelde hij het aantal dergenen die hij tot nu gebruikt had, 
en liet hen toen slechts halve dagen werken, opdat zij her overige deel 
van den dag de school zouden bezoeken. Was dus de eene helft van her 
aantal kinderen ann den arbeid, dan was de andere helft op de school. 

Deze toepassing van her ,,kalf-ti~ne-~ystem?' op her arbeiden van 
kinderen die bij den landbouw gebruikt werden, mislukte eehter, want 
zij d i e ' s  morgens gewerkt hadden, gaven blijken van ongeschiktheid voor 
her ontvangen van onderwijs in den middag. ,,Daarop bezigde hij ze om 
den anderen dag en dit werkte uitnemend. De school werd met vii.it en 
lust bezocht en her werk dieude tevens tot afwisseling eta ging daar- 
door des te vlugger van de hand. Een navolgenswaardig voorbeeld 
voorzeker, ook daar waar kinderen in fabrieken gebezigd worden." 

Daar de, in onderwijs belangstellende sehrijver van de Volksvlijt  
alzoo met een wenk voor het gebruik van kinderen in fabrieken ein- 
digt,  diene bet tot zijne kennisgeving dat de wet die in Engeland, op 
her arbeiden van kinderen in fabrieken, is vastgesteld, reeds spreekt 
van een zoodanig gebruik ,,ore den ancleren daq." (Employment of 
Children on alternate days.) (*) 

(*) Sect. 31. Itow c]zitdre~z maff be emlJloyed on three allernale darjs of the 
week. And be it enacted, that in any factory ia which the labour of young 
persons is restricted to 10 hours in any one day, it shall be lawful to employ 
any ehiM 10 hours in any one day on 3 alternate days of every week, pro- 
vided that such child shall not be employed in any manner in the same or 
iu any other factory on two successive days, nor after ½ past 4 o'clock p. m. 
of any Saturday. 

Provided always, that the parents or parent or person having direct benefit 
from the wages of any child so employed, shall cause such child to attend some 
school for at least 5 hours between the hours of 8 o'clock a. m., and 6 o'clock 
p. m. of the same day on each week day preceding each day of employment in 
the factory, unless such preeedi,g day shall be Saturday, when no school atten- 
dance of such child shall be required. 

The Factories Regulation art. 1844, 7 e 8 Viet. c. 15. 
An act to amend the laws relating to labour iu factories. 
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Deze bepalingen eens kortclijk na te gaan kan dus,  duukt mij, geeu- 

zins overbodig zijn. 
Volgens deze dan ,  mug een fabrikant de kinderen (nile die op den 

leeftijd van 8 - - 1 3  jaren ziju) om den amleren dug gedurende l0  

urea daags tot den arbeid gebruiken,  indien de werktijd der jongc- 
lieden (allc die op den leef~ijd van 1 3 - - 1 8  ziju) ook op 10 urea daags 
gebragt is. Beginnen de kinderen op die wijze, ,, om den auderen dug" 
te arbeiden, dan moeten zij op de daar tusscheu vallende dagen, 
minstens gcdurende 5 urea per dag de school bezoekcn. Yerboden is 
her echtcr om ben op twee achtereenvolgende dagen te later arbeiden 
en hen daarna op dezelfflc wijze de school te doen bezoeken. Eene af- 
wisselende betrekking tusschen arbeid ell onderwijs is dus even als bij 

her ,, half-time-systeaz," her beginsel. 
Wil de fabrikant dit beginsel in zijne inrigting toepassen, dan heeft 

hij hiervan kennis te geven ann den fabriekinspecteur van zijn district, 
omdat het de regel is dat  de kinderen,  overeenkomstig her half-lime- 
syste~a, niet racer, wel minder dan 6~h uur per dug mogen arbeiden. 

Verdcr zal de fabrikant op Maandag na de week waarop her kind 
is beginnen te arbeiden, en vervolgens op iederen tweeden dag der 
week, her bewijs (school-certificate) van zijn geregeld schoolbezoek 

moeten ontvangen. 
Terwijl de kinderen,  die alzoo werken en leeren, op een termijn 

van 2 woken, eenlge schooluren minder hebben dan de half-timers, 
hebben zij ook binnen dien zelfden termijn, her voordeel van eene ge- 
ringe vermindering in hunne werkuren, Zulks blijkt uit de hieronder- 

staande vergelijking : 

Over eea termijn van 2 weken is het  s e h o o l g a a n  

der kinderen die den halven dag werken . . . 10 dagen X 3 urea ---  30 urea. 
. ~ ., om den anderen dug arbeiden . le week 3 dagen X 5 u. - -  15 urea 

2e ,, i~ . )< 5 . - - ' - 1 0  . 
25 urea 

En is de f a b r i e k a r b e i d  

tier kindcren die den halven dag arbeideo, 
wanneer zij zulks in den voormiddag doen in de te week 6 dagea >( 6 u. ~ 36 urea 

)~ ,. × 4 .  = 2 0  ,, 
. . . . . .  (*) namiddag doen in de 2e ,, dug Zaturd.(-~) 2% . 

58~£ u. 

(*) Meestal verwisselt men de moruing set en de aReraoon set iedere week. 
('t') Sect 85. lVork to cease on Saturda~ at half past.four. And be it enacted, 

that no child or young person shall be employed in a factory, either to recover 
lost time or for any other purpose, on any Saturday, after half past four o'clock p. m. 

The Factories Regulation act. 1844. 
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is de f a h r i e k a r h c i d  

der kindereu die om den andercn dag werken, 
in de ]e week . . . . . . . . . .  3 dagen ;< 10 u. --- 30 uren 

21 . v 1 0  u . ~ 2 0  . 
in de 2e week . . . . . . . . . .  dug Zaturdag 6 , 

56 urea ' 

Dit arbeiden van kinderen ,, o/~z den andere~z da~J" heeft eenige voor- 

declen boven hun werken ,, bij  halve dagen"  want 1 °. wordt bij hun 

schoolbezoek, de zindelijkhcid bevorderd. Immcrs wanneer zij bij halve 

dagcn arheiden, gaan zij naar de school in hun werkpakje,  't wclk 

meestal bemorst en vet van olie is. ~ 20. hebben de kinderen tijd 

en gelegenheid ore, wanneer er geene goede school in de nabijheid 

van de fabriek is, eerie andere betere,  die missehien verder afgelegen 

is,  te bezoeken. 
Terwijl ik mij vlei hot stelsel , ,Employment of children ou alternate 

days" aansehouwelijk te hcbben voorgestcld,  moot ik bier bijvoegen 

dat her door vole fabrikanten met good gevolg word toegepast. De 

wet die op 5 Aug 1850 is aangenomen, (*) veranderde dit echter, 

want bij doze word her getal wcrkuren der jongelieden op 10'/, uur 

per dag gebragt,  zonder melding te maken van de kinderen, die,  zoo 

als wij zagen, om den anderen dag mogten gebruikt worden, zoolang 

hot arbeiden der jongelieden op 10 urea dungs bepaald was. 

In hot voorgaande heb ik getracht een kort overzigt te geven van 

dc pogingen dic in F.ngelaud zijn aangewend tot ontwikkeling der 

jeugdige fabriekarbeiders. 

Te doen zien war daar reeds is  verrigt ,  en d a t e r  h i e r , -  al zij hot 

ook niet in denzelfdcn vorm, - -  hog lets ka** en ~noet verrigt worden, 
was daarmede mijne bedoeling. 

Hot kwaad is groot ,  dit stel ik als erkende zaak op den voorgrond. 

(*) The Factory Labour amendment Act. 1850, 13 & 14 Vict. c. 54. 
,By  this act the 9 & 10 ¥ict. c 29 sect 2. commonly called the Ten Hours 

Act, is repealed, and the time for working exlended. The present act was 
passed as a compromise, whereby the benefit of the ,Ten Hours." Act was 
withdrawn for securing the advantage of one uniform period for the commen- 
cement and terminalion of tile labour of those whose labour is restricted, 
namely, from 6 a. m. to 6 p. m., with not less than 111~ hours betwcen those 
limits, to be given at the same periods of the day, for the rest and refreshment 
of all; that in consideration of these benefits, the present law cxtcnted the fac- 
tory working-day from the previous limit of 10 hours to the previous limits of 
101/s hours on 5 days of the week, and that the extra hMf-hours thus secured 
to the master give him au ample margin to meet every casuality, and leaves 
him no pretext for rtmning his machinery even one minute longer. 
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Van wie is nu daaromtrent betersehap te verwaehtel~? Van de zijde 
der fabrieks-kinderen? dit is natuurlijk oamogelijk. Zij zijn werk- 
tuigen in de hand hunner ouders, en helaas! te veel ookbloote werk- 
tuigen in de hand der fabrikanten, iVIaar gaan wij de verhouding der 
ouders en der fabrikanten, de eenige direct betrokken personen van 
wie men haudeling of verbetering zou verwaehten, na. 

Itunne o~der,~. Sommige helaas! door hood gedrongen, andere door 
onmensehelijkheid hiertoe aangezeg, zien ifi hunne kinderen een middel 
van hestaan. Hen van een overmafig werken op een' jeugdigen leeftijd 
afhouden, kunnen zij niet. Des Zaturdags zoo vele eenten door middel 
van hen te ontvaugen, is hun doel. Deze eenten zien zij, maar zij zien 
niet d a t e r  na verloop van tijd, grooger voordeel voor hen en hunne 
kinderen zou zijn te behalen, hadien zij wekelijks van eenige van die 
eenten afstand deden om hen de school te doen bezoeken. ~{aar, wag 
zal ik die ouders die her nng van onderwijs niet begrijpen, hard vallen? 
De meesten hebben in hunue jeugd her zelve niet ontvangen. Wel weten 
zij war behoefte is aan ligehamelijk voedsel, - -  over hongerlijden kunnen 
helaasl sommige van hen zeer goed oordeelen, ~ maar wat behoefte is 
aan verstandelijk en geestelijk voedsel, dag wegen velea niet, en daarom 
zoeken zij her niet voor hun kroost. 

iDe ~hbrikanten. Deze, als staande aan heg hoofd eerier onderneming, 
kmmen reel in het belang kunner jeugdige arbeiders doen, maar doen 
zij beg? Be~oonen zij eenige liefde voor die kinderen die daags 13, 
1~, ja sores 15 uren voor hen zwoegen? Eenige weinigen mogen er zijn, 
en zij zullen er de zelfvoldoening van smaken, maar de meesgen denken 
er zelf niet aan ore, in het belang hunuer jonge werklieden, het 
geringste te beproeven. Ik wil ook die laatsten eehter nieg hard vallen, 
want de nadeelen voor deze en o ok voor kinderen el! hen zelve be- 
grijpen zij veelal nieL Zoo zij dig deden, zij zouden hen korter laten 
werken en meer laten leeren, waardoor zij betere, meer gehoorzame en 
minder onzedelijke kinderen op hunne fabrieken zouden bekomen. 

Wag nu het overmatig werken in het algemeen betrefg, mijns inziens 
gaan de fabrikanten van eene verkeerde veronderstelling nit. Wordter ,  
zoo berekenen zij, in eene gegevene tijdsruimte b. v. van 10 uren 
zooveel werk verrigt, dan zal er in 1"2 uren zooveeI meer worden af- 
gewerkt. Dit zou waar zijn, indien de mensehen ook machines waren, 
maar zij zijn nu eenmaal mensehen. De mensehelijke natuur nu heeft 
hare regten, en tegen deze kan niet dan met groot nadeel worden 
ingedruiseht. Een tijd voor werken en een tijd voor rusten is een van 
hare regten. ~leemt men nu te veel van den tljd voor her eerste be- 
stemd, en geeft men te weinig van her laatste, dan zal de arbeid, die 



39~ 

nu overmatig wordt, In  slechl, ~n zo~der lust ~n zo~der l,'ef~le lot 
den arbeid ven'igt worden. 

Om echter nu weder tot hot kind terug te keeren, voor hem is 
hot - -  zonder nog te denken nan zljne behoefte om eens een uurqe in 
de vrije lueht te spelen, en zonder hog te letten op de wijze waarop bet 
door den meesterknecht (die tegenover zijn patroon missehien zijn pligt 
doet), door middel van boete, ja  zelfs somtijds van slagen aan dat 
overmatig '~erken gehouden wordt ~ voor hem,  zeide ik, is hot eene 
verkrachting van zijne natuur ,  eene uitdooving van zijne geestelijke en 
ligchamelijke kraehten, wanneer men hem gedurende 18, 14,, ja sores 
15 uren per dug, op eea plekje gronds van missehien hoogstens 10 
[ ]  ellen, meestentijds s taande,  doet arbeiden. Zulks hebben in Enge- 
land,  geestelijken en geneeskundigen overvloedig ann het Parlement be- 
wezen, en daar zijn dan ook de oogen opengegaan en heeft men de 
hauden aan ' t  werk geslagen. 

Aan de noodzakelijkheid van eenige voorzieningen op dit punt,  ook 
bier te lande, zal wel moeijelijk getwijfeld kunnen worden, ten minste 
in geval de fabrikanten de handen niet zelve ann her work slaan om 
lets tot de ontwikkeling en besehaving van de jeugdige fabriek-arbeiders 
bij te brengen. Deze zijn toch immers kinderen, en wanneer men nu  
bedenkt war deze noodig hebben om goede menaehen in de maatsehappij 
te worden, dan zal men wel overtuigd raken dat met hen dagelijks 
13, l~l,, ja  soms 15 uren ,  te laten arbeiden,  zonder hen het voordeel 
van eenig voldoend onderwijs (*) te doen genieten, dit doel onmogelijk 
bereikt zal knlmen worden. 

Is hot niet alsof men de plant wil verstikken en beletten dat zij 
vruehten drage? 

War baat ook her beste lager onderwijs, waar her niet genoten,  of 
op doze wi~ze onmiddelijk weer verijdeld wordt? 

Leiden, 
Mr. SAMw~ LE Pool,~.. 15 Oct. 1859. 

(*) Hot onderwijs dat missehien hun hog gegeven wordt, - -  ik heb her in een vorig 
No van dit tijdsehrift reeds gezegd - -  is van nul en geene waarde; aiet omdat dc 
velo Stads- eL Diakonieseholen niet goed zijn, maar door dat de fabriekskinderen 
deze te kort bezocken. Hun sehoolbezoek bcstaat in ddn nut, of liever - -  hot 
later komen daarbij in aeht genomen-- in drie kwartiereu van een bur, per dug, 
't welk over de 5 dagen, 3~ uur per week uitmaakt. Hieraan, wie zal bet 
tegenspreken, hebben zij zoo goed als niet¢. Bezoeken zij dan hog de school, want 
dlt is niet hot gcval met allen, dan komen zij er vermoeid van her arbeiden om- 
strecks hot middaguur. O I) dat tijdstip van den dug, wordt hun 1½ bur rust ge- 
geven, hetwelk zij moeten bestedea om de school te bezoeken en om hun middagmaal 
tc gebruiken. 


